Verslag Algemene Leden Vergadering
Dorpscoöperatie MiddelSoam
Datum:

11 maart 2019

Aanwezig:

41 leden en 12 belangstellenden.

Locatie:

Vita Nova, Middelstum.

1. Welkom.
De aanwezigen worden welkom geheten door Yke Toepoel, tijdelijk voorzitter. Hij
stelt Drewes Wildeman uit 't Zandt voor die de avond verder leidt. Drewes Wildeman
stelt het bestuur voor. Er zijn op dit moment al 125 leden.
2. Vaststelling Statuten.
De statuten zijn verspreid als bijlage bij de agenda en worden met algemene
stemmen aangenomen.
3. Definitieve benoeming bestuur.
Aan de aanwezigen wordt voorgesteld als bestuur te benoemen:
Yke Toepoel
Voorzitter
Jan van der Kooi
Penningmeester
Jacomine Meyling
Secretaris
Diana Klaassens
Algemeen lid (werkgroep Ontmoeten)
Christa Oosterhoff Algemeen lid (werkgroep Dorpsloket)
De aanwezigen zijn akkoord.
4. Terugblik op 2018.
Yke Toepoel neemt de aanwezigen mee naar 2017. Door de dreigende sluiting van
het Hippolytushoes door zorgaanbieder Zonnehuisgroep Noord kwamen uiteindelijk
10 inwoners van Middelstum en omstreken bij elkaar om dit te voorkomen. Het huis
zou in augustus 2019 gaan sluiten.
De initiatiefgroep heeft meerdere huizen bekeken (Kloosterburen, Noordbroek) en
heeft zich verdiept in de manier waarop het huis toch open zou kunnen blijven. Het
formaliseren van draagvlak onder de inwoners van een dorp en het bieden van
vrijwillige hulp en steun bleek een voorwaarde te zijn waaronder innovatieve
zorgaanbieders de zorg wel wilden overnemen. De NNCZ wilde, in samenwerking
met Marianne Ubbink (oud-locatiehoofd van het Hippolytushoes), wel instappen in
samenwerking met het dorp. Dan zou er wel een 2e zorgaanbieder mee moeten
doen. Deze poging is uiteindelijk eind 2018 mislukt. De onzekerheid wat betreft de
versterking van het Hippolytushoes en de Zorgvisie van de regio waar het
Hippolytushoes niet in voor kwam speelden ook sterk mee.
Voor bewoners en personeel van het Hippolytushoes is de lange onzekerheid erg
zwaar.
Inmiddels is het bestuur met een andere partij bezig toch een toekomst voor het
Hippolytushoes te behouden. Ook wethouder B. Schollema doet wat hij kan. Er wordt
hard gewerkt maar dit kan helaas nog niet openbaar gemaakt worden.
In maart 2018 is de Dorpsenquête gehouden waar een grote respons op kwam. De
uitkomst was:
- Er moet een dorpscoöperatie opgericht worden
- Het Hippolytushoes moet behouden blijven voor het dorp en omgeving

- Er moet een Dorpsloket komen voor hulp en steun aan elkaar
- Er is behoefte aan meer plekken en activiteiten waar men elkaar kan ontmoeten.
Rond deze 4 uitkomsten zijn in april werkgroepen geformeerd, die voortvarend aan
de slag zijn gegaan.
De uitgangspunten van de Dorpscoöperatie zijn en blijven:
- Woonvoorziening voor het dorp behouden
- Ouderen en kwetsbare inwoners helpen
- Informele hulp bieden, aansluitend op formele zorg.
- Gesprekspartner zijn om knelpunten in de zorg en leefbaarheid van de dorpen op te
lossen.
5. Financieel verslag 2018.
Jan van der Kooi licht toe dat er geen Jaarrekening over 2018 komt omdat we met
een verlengd boekjaar werken. De Jaarrekening van 2018-2019 zal begin 2020
gepresenteerd worden op de ALV. Dan zal er ook een controle door de
kascommissie gedaan worden.
In 2018 zijn diverse subsidies aangevraagd en ontvangen (Loket Leefbaarheid,
gemeente Loppersum, provincie Groningen, SNS-fonds en Koor & Rinkel) voor het
opstarten van de coöperatie en het Dorpsloket. Ook is er ledengeld ontvangen. In
2019 gaat het bestuur op zoek naar bijdragen voor de exploitatie van het Dorpsloket
en de activiteiten.
Er is een vraag vanuit een lid of er ook ANBI-status is aangevraagd (dan is het
voordeliger voor de coöperatie als er een schenking komt en kunnen schenkers dit
als aftrekpost opnemen). De penningmeester licht toe dat dit onderzocht is maar vele
haken en ogen kent en dat dit nu geen zin heeft.
6. Vaststelling Verslag Oprichtingsvergadering 8-9-2018.
Er zijn geen opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit verslag en het verslag
wordt vastgesteld.
7. Vooruitblik op 2019.
Yke Toepoel schetst de plannen voor het lopende jaar. Zoals gezegd zal het bestuur
aan de slag gaan met het werven van fondsen om de plannen die de coöperatie heeft
te bekostigen. Ons soort initiatieven staan volop in de belangstelling, het zijn er in de
provincie Groningen al meer dan 100, dus dit helpt mee. Ook gaan we met deze
vraag naar de gemeente, want we nemen als het ware een taak over van de
gemeente.
De flyer met activiteiten en ontmoetingsplekken wordt binnenkort huis-aan-huis
verspreid.
De stand van zaken ten aanzien van behoud Hippolytushoes is op dit moment nèt te
onduidelijk om meer over te melden, helaas.
Er is op 18 maart een bijeenkomst in het huis voor bewoners, familie en personeel
vanuit Zonnehuisgroep Noord omdat men het sluitingstraject in gang moet zetten en
daar tijd voor nodig heeft. Zij hebben dit op verzoek van het bestuur dit een paar keer
uitgesteld.
De coalitie Gezond Wonen (van het Healthy Ageing Netwerk) heeft een bijeenkomst
gehad in het Hippolytushoes. Zij hebben hun hulp aangeboden (versterkingsexpert,
financieel, ICT).
8. Voorstel hoogte lidmaatschapsgeld 2019.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
9. Voorstel Lidmaatschap MiddelSoam.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

10. Website, Dorpsloket en flyer.
De voorzitter wordt onderbroken door dhr. en mevr. Middel die uit Bourtange naar
Middelstum zijn verhuisd willen weten wat er voor ouderen in het dorp allemaal voor
mogelijkheden zijn. Zij zijn benieuwd naar wat de coöperatie voor hen kan betekenen.
De website www.middelsoam.nl gaat in de lucht, en het team van het Dorpsloket
wordt voorgesteld. Zij vertellen dat er al proefgedraaid wordt en er al 9 aanvragen
geweest zijn waar zij een passend aanbod op hebben kunnen passen. Iedere
woensdagochtend is het loket bezet, adresgegevens zijn te vinden op de website.
Het eerste exemplaar van de nieuwe flyer met ontmoetingsplekken en activiteiten
wordt uitgereikt aan dhr. en mevr. Middel en er ligt voor iedereen een klaar.
Op 3 april zal er in het Hippolytushoes een gezellige Paasmiddag gehouden worden
voor bewoners en iedereen uit de dorpen van 60 jaar en ouder. Deelname is gratis.
11. Landgoed de Camping 't Zandt.
Drewes Wildeman houdt de aanwezigen voor dat de Groningers meer hun mond
open moeten doen door te laten zien wat ze DOEN. Hij vertelt over zijn initiatief in 't
Zandt, Landgoed de Camping. Hij probeert met hulp van velen de leefbaarheid van 't
Zandt te stimuleren voor het dorp en haar inwoners en plaats te bieden voor zinvolle
activiteiten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen mag meedoen. Er
is een camping, een winkeltje, ze doen aan tuin- en bosonderhoud, houtverwerking
en bewegen. Hij laat een mooi filmpje zien
12. Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

Verslag; Jacomine Meyling

